9/XIII/4
Usmernenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri
čerpaní dovolenky, pri poskytovaní pracovného voľna pri prekážkach v práci,
pri pracovnej ceste a zahraničnej pracovnej ceste prednostu obvodného úradu a
pri používaní služobného motorového vozidla prednostom obvodného úradu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Číslo: SVS- 232-2002-2007/11359
Bratislava 1. októbra 2007
Vybavuje: JUDr. Libuša Vrabčeková
Ing. František Paulíny
Číslo telefónu: 02/ 48 59 22 21
02/ 48 59 27 06
Číslo faxu: 02/ 43 33 46 74
02/ 43 33 58 57
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zmenou pôsobnosti obvodných
úradov podľa zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 263/2007 Z. z. a Čl. 2 zákona č. 254/2007 Z. z
vydáva
na zabezpečenie jednotného postupu pri čerpaní dovolenky, pri poskytovaní
pracovného voľna pri prekážkach v práci, pri pracovnej ceste a zahraničnej pracovnej ceste
prednostu obvodného úradu a pri používaní služobného motorového vozidla prednostom
obvodného úradu toto usmernenie.
Čl. 1
Dovolenka a prekážky v práci
(1) Prednosta obvodného úradu ( ďalej len „prednosta“) čerpá dovolenku podľa plánu
čerpania dovolenky. Plán čerpania dovolenky na príslušný rok prednosta predkladá
generálnemu riaditeľovi sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v termíne do 15. januára bežného roka.
(2) Čerpanie dovolenky (dovolenkový lístok) v rozsahu do troch dní a čerpanie
pracovného voľna z dôvodu prekážok v práci (žiadosť o pracovné voľno) podpisuje
prednostovi jeho zástupca určený v organizačnom poriadku ObÚ, ktorý prednostu zastupuje
v čase jeho neprítomnosti ( ďalej len „zástupca“ ).
(3) Čerpanie dovolenky (dovolenkový lístok) v rozsahu viac ako tri dni podpisuje
prednostovi jeho zástupca na základe predchádzajúceho súhlasu generálneho riaditeľa sekcie
verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky1).
1)

Vzor súhlasu na dovolenku a oznámenie neprítomnosti prednostu

(4) Neprítomnosť prednostu pri prekážkach v práci z dôvodov všeobecného záujmu
alebo dôležitých osobných prekážkach v práci, ktorá trvá dlhšie ako tri dni oznámi jeho
zástupca generálnemu riaditeľovi sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.1)
Čl. 2
Pracovná cesta
(1) Pracovnú cestu prednostovi (cestovný príkaz) podpisuje jeho zástupca. O pracovnej
ceste dlhšej ako dva dni prednosta informuje generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky1).
Čl. 3
Zahraničná pracovná cesta
(1) Zahraničnú pracovnú cestu prednostovi schvaľuje štátny tajomník ministerstva
vnútra.
(2) Návrh na zahraničnú pracovnú cestu predkladá prednosta odboru medzinárodnej
a cezhraničnej spolupráce sekcie verejnej správy ministerstva vnútra na schválenie v písomnej
forme na tlačive2) v dvoch výtlačkoch najneskôr do 5 dní pred nástupom na cestu. Návrh musí
byť riadne vyplnený a podpísaný prednostom. Súčasťou návrhu je fotokópia pozvánky
na podujatie alebo jeho program. V mimoriadnych prípadoch je možné návrh zaslať faxom
na č. faxu: 02/43 33 58 57. O schválení ( neschválení ) návrhu na zahraničnú pracovnú cestu
štátnym tajomníkom informuje odbor medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce sekcie
verejnej správy ministerstva vnútra prednostu a následne mu odošle jeden podpísaný výtlačok
návrhu.
(3) Správu zo zahraničnej pracovnej cesty predkladá v termíne do 10 dní od jej
skončenia prednosta odboru medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce sekcie verejnej správy
ministerstva vnútra3).
Čl. 4
Používanie služobných motorových vozidiel
(1) Príkaz na jazdu služobného motorového vozidla prideleného prednostovi
( s vodičom ) na pracovnú cestu prednostu v rámci Slovenskej republiky podpisuje vodičovi
prednosta.
(2) Príkaz na jazdu služobného motorového vozidla prideleného prednostovi
( s vodičom ) na pracovnú cestu prednostu mimo územia Slovenskej republiky podpisuje
vodičovi prednosta po schválení návrhu na zahraničnú pracovnú cestu prednostu štátnym
tajomníkom ministerstva vnútra.
(3) Prednosta používa služobné motorové vozidla bez prideleného vodiča
( referentské vozidlo ) podľa zásad prijatých obvodným úradom.

2)
3)

Vzor návrhu na zahraničnú pracovnú cestu prednostu obvodného úradu
Vzor správy zo zahraničnej pracovnej cesty prednostu obvodného úradu

Čl. 5
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 5. októbra 2007.
Ing. Jozef Liška v. r.
generálny riaditeľ
sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Príloha č. 1
k Usmerneniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/XIII/4

Obvodný úrad v: ...................
Prednosta ObÚ: ...................

č. tel.: ................

č. faxu: .............

A. Žiadosť o súhlas na dovolenku prednostu ObÚ
Žiadam o súhlas na dovolenku v dňoch .............................................
prednostu počas neprítomnosti zastupuje (meno, funkcia)
.......................................................................................................................................................

B. Oznámenie neprítomnosti prednostu ObÚ
Oznamujem neprítomnosť
v dňoch ...................................................
z dôvodu ................................................................................................................

V ................................................... dňa ................................

...............................................
podpis prednostu
obvodného úradu

C. Súhlas s čerpaním dovolenky prednostu ObÚ
S čerpaním dovolenky prednostu ObÚ - súhlasím
- nesúhlasím z dôvodu ............................................................
V Bratislave dňa ................................
...................................................................
Ing. Jozef Liška
generálny riaditeľ SVS MV SR
/* Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 2
k Usmerneniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/XIII/4

Obvodný úrad v: ...............................................
Prednosta ObÚ: ...................................č. tel.:................................č. faxu:.............................

NÁVRH
na zahraničnú pracovnú cestu prednostu obvodného úradu
Krajina, miesto: ......................................................
Termín: ................................
Účel cesty:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Spôsob dopravy:
osobné auto, služobné - lietadlo - vlak - iné
Finančné zabezpečenie
Zahraničná pracovná cesta bude hradená z prostriedkov:
I.
Obvodného úradu (predpokladaná výška výdavkov) - stravné
.....................
- ubytovanie .....................
- cestovné
.....................
- vreckové .....................
- iné
.....................
výdavky spolu ....................
II.
Ministerstva vnútra SR
...................................................................................
III.
Iného (uviesť úplný názov financujúceho subjektu) ............................................
..................................................................................................................................
Zahraničný partner poskytne: - stravné áno / nie
- ubytovanie áno / nie
- cestovné áno / nie
- vreckové
áno / nie
..............................................
prednosta obvodného úradu
Vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu
odporúča - neodporúča
.....................
dátum

.................................................
riaditeľ odboru medzinárodnej a
cezhraničnej spolupráce SVS MV SR

súhlasí - nesúhlasí

.....................
dátum

.................................................
generálny riaditeľ SVS MV SR

schvaľuje - neschvaľuje

.....................
dátum

.................................................
štátny tajomník MV SR

Návrh na zahraničnú pracovnú cestu predkladá prednosta obvodného úradu odboru medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce
sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR na schválenie v písomnej forme (resp. na č. faxu: 02 / 43 33 58 57) najneskôr
5 dní pred nástupom na cestu.
Správu zo zahraničnej pracovnej cesty predkladá prednosta obvodného úradu odboru medzinárodnej a cezhraničnej
spolupráce SVS MV SR do 10 dní po ukončení cesty.

Príloha č. 3
k Usmerneniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/XIII/4

Obvodný úrad v ..............................................................
Prednosta ObÚ: ......................................... .... ............. č. tel.: ...................................... č. faxu: .................................................

Správa
zo zahraničnej pracovnej cesty
prednostu obvodného úradu
Štát a miesto konania zahraničnej cesty :

......................................................................

Termín zahraničnej cesty:

.....................................................................

Účel zahraničnej cesty: ......................................................................................................
.............................................................................................................................................
Účastníci zahraničnej cesty:

......................................................................

.............................................................................................................................................
Zloženie zahraničnej delegácie:

......................................................................

.............................................................................................................................................
Priebeh a výsledky rokovania:

......................................................................

.............................................................................................................................................
Preukázateľné finančné výdavky na účely finančného zabezpečenia zahraničnej cesty na
ťarchu navrhovateľa v Sk:
......................................................................
Úlohy a opatrenia vyplývajúce zo zahraničnej cesty (termíny a zodpovednosť):
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Miesto a dátum

Podpis prednostu ObÚ

